
!השמים הם רק ההתחלה-להצליח , להעז, לחלום
טכנולוגיה וחלל בגני הילדים, מסגרת פעילות בנושא מדע

.SpaceILעמותת ; משרד החינוך , יסודי-האגף לחינוך קדם; אילן-אוניברסיטת בר, גן-מרכז דע



,שכךכיוון.שתוכנןכפירכהבנחיתהלאאםגם,לירחשהגיעהבעולםהשביעיתהמדינההיאישראל
מורכבתעודלחללהדרך.בראשיתלחלליתונחשפו,חוו,שמעושלאישראלבמדינתוילדהילדאין

שמעלינוהמופלאהעולםחקר.כזהלהיותצריךלאהרךבגילשמיםגרמיבנושאהעיסוקאבל,וארוכה
.21-הבמאההמציאותמחויבהוא

החלליתשלסיפורה.פרטיבמימוןבחלליתלירחשהגיעה,בעולםהראשונההמדינההיאישראל
שלמהמדינהגררו,ובתושייתםשבחזונם,צעיריםשלושהאודות,השראהמעוררסיפורהוא,בראשית

.הירחלעברקטנהחלליתשלמופלאבמסע,תקווהרוויבאופןולצפות,לשמייםמבטלהרים

ברחביוילדיםילדותעידודהיההיעד.חינוכיאתגרהייתההחלליתמשימת,ההנדסילאתגרמעבר
.חלומותיהםלהגשמתולפעולבגדוללחלום,הדמיוןגבולותאתלפרוץהארץ

!  הצליחו... יזמו ו, העזו, חלמוSpaceIL-יונתן ויריב מ, כפיר

?איך נוכל להעביר רוח זאת לילדות ולילדי הגן



-הבתחומיוהלמידהההוראהקידוםלצורךיסודיהקדםהחינוךצוותיעבורפותחהזופעילותמסגרת
STEAM:בתחומיםהחינוךאתלקדםמטרהמתוך,ומתמטיקהאמנות,הנדסה,טכנולוגיה,מדע
.אלהחשובים

גרמי:בנושאיםמיקודתוך,הילדיםבגןבינתחומיתהגישהעלמבוססתהמוצעתהחינוכיתהתפיסה
הלימודיםתכניתשלהפרקיםשלושתמתוךהנושאיםאחדהואשמייםגרמי.וטכנולוגיהמדע,שמים
אלא,וטכנולוגיההמדעבתחומילמידהרקלאמזמןהנושא.(ט"תשס)הילדיםבגןוטכנולוגיהבמדע

STEM-הבתחומיA))האמנותתחוםהכללתשלואפשרותמתמטייםבהיבטיםעיסוקמזמןגם
בצדזהתחוםהכללת.יצירהחומריבחירתועיצובבתהליכיהבעתיאישיביטויקידוםשלבהיבט
יותרורלוונטייםלמשמעותייםהתהליכיםאתתהפוךמדעייםחקרותהליכיטכנולוגיההנדסיהתכנון

.והילדיםהילדותעבור

בפיתוח  , 21-ת המאה ה/עיסוק בחקר גרמי שמיים תומך בפיתוח המיומנויות של דמות הבוגר
.תוך ניהול תהליכי חקר ותיכוןפעלנות, יוזמה, STEAM-יכולות חשיבה גבוהות בתחומי ה 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/mada-technology/yesodi/stem-education.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/MadaTechnologia.pdf


:שלמטרותמתוךהגןולקהילתהגןות/לילדי,הגןשלהחינוכילצוותמיועדתזופעילותמסגרת
פ"עהילדיםבגןבינתחומיתולמידה((STEMומתמטיהנדסי,טכנולוגי,המדעיהחינוךקידום✓

העתידיהגןתפיסת
מהעולםופליאהסקרנותהגברת,למידהכישוריפיתוח✓
בחקרתהליכיוידעעולםידעפיתוח,האסטרונומיהבתחוםהדעתהרחבת✓

שמיםגרמי
בגןבעבודהאלהמתהליכיםבמרכיביםאוותיכוןחקרבתהליכיהתנסות✓
בגןויצרנותיזמותפיתוח✓
השנתיתבתכניתוהחללהטכנולוגיהנושאאתהמשלבלימודירצףפיתוח✓

הגןשל
בקהילהתרבותייםיהלומיםסביבהאסטרונומיהבתחוםלמידהעידוד✓



?כיצד נוכל להפעיל זאת בגן

:נתחיל באיתור הזדמנויות לקידום למידה בנושא גרמי שמיים בעזרת

תהליכים ואירועים המפורסמים בתקשורת. 1

ם חוו ועוררו את /אירועים וחוויות שהן, ם/שאלות המעסיקות אותן)בירור צרכים של ילדות וילדי הגן . 2
(סקרנותם

מקצועות ותחביבים של  , בתוך הקהילה" יהלומים תרבותיים)"איתור הזדמנויות למידה בקהילת הגן . 3
(הורי הגן ונציגי הקהילה

.  מה מעניין אותם בנושא זה ונצא לדרךנבחן עם הילדות והילדים 

STEAM–תוך התייחסות לתחומי ה פעלניתננסה ללמוד את הנושא בדרך , בכל נושא שנבחר

(ניתן לקבל השראה מהדוגמה המוצגת בשקופית הבאה)



תכנון ובנייה של •
תחנת החלל תוך 

יישום מרכיבי תהליך  
התיכון

מדידות וחישובים  •
הנדרשים לבניית  

תחנת החלל

מה צרכי הקיום של  •
ית/האסטרונאוט

מה  ? בתחנת החלל
תפקיד 

גם ית/האסטרונאוט
שעושה  ית/כמדענ

ניסויים בחלל

בפרקטיקותשימוש •
מתחום האמנות לצורך  
עיצוב תחנת החלל תוך 

הבעה וביטוי אישי

אמנות מדע

טכנולוגיה 
והנדסה

מתמטיקה

:  דוגמה להשראה
פ תפיסה  "בניית תחנת חלל בגן ע

אינטגרטיביSTE(A)Mשל 



עוגני הגן 
העתידי

Scienceמדע   Technology Engineeringטכנולוגיה והנדסה  

ביטוי  

אישי

לאפשר זיהוי וביטוי של צרכי הילדות והילדים בנושא של טכנולוגיית החלל. 1

,  ה מתוך מגוון עשיר של כלי עבודה/לזמן התנסות ובחירה חופשית של הילד. 2

חומרי גלם וחומרי יצירה שונים בתהליכי תיכון ויצרנות סביב נושא החלל במרחבים  

(מרכז בניה, ארגז חול, סדנת יצרנות)שונים של הגן 

לעודד זיהוי והעלאת שאלות בנושא של תופעות טבע וחוקים מדעיים מתוך  .1

ה/ענין וסקרנות של הילד

אופטיים , כלים מכניים: לאפשר בחירה חופשית בספרי מדע וכלי חקר שונים. 2

ודיגיטליים התומכים בחקר החלל

יזמות 

ויצרנות

לקדם יוזמות של תהליכים יצרניים של הילדות והילדים בנושא של טכנולוגיית  . 1

,  חליפת אסטרונאוט, תחנת החלל הבינלאומית, טלסקופ, בניית חללית: כמו, חלל

,  בתהליך נדגיש את רכיבי תהליך התיכון החל מזיהוי רעיון. מכשירים דמיוניים ועוד

כלי  , בחירת חומרי בנייה, בחינת רעיונות ובחירת רעיון מוביל, ייצוג/ הכנת  שרטוט

חומרי יצירה וחומרי גלם לתהליך היצור תוך הערכה ושיפור, עבודה

כמו  , לאפשר ארגון והקמת מרחבים חדשים לצורך העיסוק ביצרנות בנושא החלל. 2

גרוטאות חצר הגן ועוד, עמדות פירוק, מרכז בניה, נגריה, סדנת יצרנות, קרטוניה

לעודד עיסוק בחומרים פתוחים וחומרי הטבע לצורך קידום היוזמות של הילדות  . 3

. חלקי עץ וחומרי טבע אחרים, בנייה בחלוקי נחל, והילדים בפיסול בבוץ

לעודד יוזמות של הילדות והילדים בנושא של חקר גרמי שמיים לאחר זיהוי  . 1

,  איסוף מידע, עריכת ניסוי, מעקב, תצפית, העלאת השערות: והעלאת שאלה

ם להיעזר בשרטוטים וייצוגים /מומלץ לאפשר להן. הסקת מסקנות, תיעוד

גרפים בכל שלב של תהליך החקר ולעודד שימוש במושגים מדעיים התומכים  

.  בפיתוח אוריינות מדעית

ים ולמידת בקבוצה על ידי הפרט בקידום הניסוי או /לעודד למידת עמיתות. 2

ה/יזמה /תהליך חקר שהילד

, חדר החלל, חדר חושך: לעודד הקמת מרחבים ייעודיים לחקר החלל בגן. 3

...נקודת תצפית בשמיים ועוד

למידה  

במרחבי  

החיים

:  כמו, לזמן תהליכי למידה בנושא החלל במרחבי החיים השונים של ילדות וילדי הגן

ספריית היישוב ועוד, מרחבי הטבע

לקדם תהליכי חקר מדעים בנושא החלל באמצעות יהלומים תרבותיים  . 1

מוזיאון ועוד  , תערוכה, פלנטריום: כגון, במרחבי החיים של ילדות וילדי הגן

:  לקדם תהליכי חקר החלל במרחבי החיים השונים של ילדות וילדי הגן. 2

,  תצפיות על השמיים במצפה קהילתי בשעות שונות של היום ובמזג אויר שונה

תצפיות במופעי הירח במרחבים שונים ועוד

בניית  : לשתף נציגים וקבוצות מתוך קהילת הגן בתהליכים טכנולוגיים בנושא החללקהילתיות 

אירוח בגן של נציגי קהילה בעלי ידע  , תחנת החלל עם ילדות וילדי הגן הסמוך

מהנדס ועוד, טייס: בנושא החלל

:  כמו, לקדם תהליכי חקר מדעיים על ידי שיתוף פעולה עם נציגי הקהילה

ת ועוד/מהנדס, ה/רופא, ית/מדענ



:ניתן לקבל השראה ממיזמים בגני ילדים
.  ט"כנס תשע. חושבים ומנסים, שואלים-ילדים וחלל . הרצליה, מרכז מדעים לגיל הרך, סמדר פניני כהן

.ח"גן תשע-כנס דע. שנות חדשנות ישראלית70בסימן -מבראשית עד חללית . כרמי צור, גן עינב, פלצקירותי 

ח"כנס תשע. על חשיבה הנדסית בגן-חלליות או לא להיות . חדרה , גן פטל, אתי נוריאל

.ח"כנס תשע. צעד גדול לחיים בחלל, צעד קטן בגן. קריית ביאליק, גן סביונים, גלבנדורףהילה 

.ז"תשע, גן-כנס דע. מגבעתיים עד השמיים. גבעתיים, גן שדמית,חגית משה 

.ה"תשע, גן-כנס דע. רואים קרוב, רואים רחוק: הממלכה שלמעלה. ראשון לציון , גן מרים והים. דפדיעידית 

.ד"תשע, גן-כנס דע. חוקרים ומגלים כוכבים בחלל, ילדי הגן שואלים? הכוכבים הם הילדים של הירח. נס ציונה, גן אשחר, רונית נחמיאס

.ד"תשע, גן-כנס דע. תוכנית שנתית בנושא גרמי שמיים וחלל: השמיים הם רק ההתחלה. גבעתיים, גן יען, אורנה נברו

.ג"תשע, גן-כנס דע. ילדי הגן מביטים למעלה: גרמי שמיים. אלעד, מוסדות אור המלך, בתיה אוחנה

.  ע"גן תש-כנס דע. הירח והחלל, על כדור הארץ–בגן של סחר גם השמים אינם הגבול : טיסה לחלל. כפר ברא', אלמחבה'גן , ריאןסחר 

https://drive.google.com/open?id=1q9LM23efKV-fu6usuK2AIy5yYz9CP9L5
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/84/73/72-SQSN3xBgV8.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/70/77/01-ptou0qpWBu.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/70/77/05-bbp3BFSWkA.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/38/26/94-ioYdNfQpwe.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/85/58/82-SY1kwzzimu.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/85/59/15-7HmosCKu0M.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/85/59/10-b0p3wgTRnf.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/85/90/14-Zd4K7ZU424.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/40/43/89-PyVDZ04Oey.pdf


והעשרהלהעמקהקישורים

למצואתוכלו,גן-דעמרכזבאתר!ההתחלהרקהםהשמים–להצליח,להעז,לחלום–SpaceILבמדור
לגננתמונחון,פשוטותאסטרונומיותתצפיות,הירחמופעי,שנתיתתכנית:כגוןרביםהוראהחומרי

אתלמצואניתן.ועודמדגימותפעילויות,בראשיתבעקבותלירחהמסעערכת,אסטרונומיהבנושא
.הערביתבשפהגםהללוהחומרים

מציעה,יסודיקדםהאגףבאתר'לשמייםחלונות'החוברת
נקודותמתוך,הילדיםבגןהחללנושאלפיתוחרעיונותת/לגננ

מהחללחדשות,כוכביםבמצפהביקורכגון,שונותשיגור/מוצא
שואליםוילדיםשילדותבשאלותעיסוק,בעיתונותהמתפרסמות

העבריללוחחיבור,החללועלהירחעל,הארץכדורעל
ובספרילתצפיותחקרבכליוהילדיםהילדותשלעניין,והמוסלמי

.בגןהחקרבמרכזהמשולביםחללבנושאעיון

http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=73:70:61:63:65:49:4C:2D:20:5EA:5D7:5DC:5D5:5DD:2C:20:5EA:5E2:5D6:2C:20:5EA:5E6:5DC:5D9:5D7:2D:20:5D4:5E9:5DE:5D9:5D9:5DD:20:5D4:5DD:20:5E8:5E7:20:5D4:5D4:5EA:5D7:5DC:5D4:21
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/50/39/92-rwlZ6tZ6RI.pdf
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1956841
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1956897
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/20/10/44-IAokuxoSuu.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/84/25/31-MwTsqY15Et.pdf
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1956883
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/science-and-technology/exploration-processes/Pages/windows-to-the-sky.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/science-and-technology/Pages/science-menu.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/science-and-technology/exploration-processes/Pages/library.aspx


dagankid@gmail.com!!! שתפו אותנו ? ם/איך תפתחו את נושא החלל בגן שלכן... אז

כלאלינולשלוחניתן.זהבתחוםומגוונותשונותלפעילויותרעיונותנשלח,הקרוביםהחודשיםבמהלך
נפנהאותה,בגןהפעילויותבמהלךהחינוכיהצוותאוהגןוילדיילדותי"עשעולהסוגיה/נושא/שאלה

.התוכניתשלהפדגוגילצוותאומהנדסים,למדענים

וילד לכל ילדה י /ואפשרבגן י הזדמנות לקידום הנושא/אתר? ה מחכה/למה את

לחלום

להעז  

להצליח  

...ולהבין ש

...!ם/השמים הם רק ההתחלה עבורן

SpaceILעמותת  ; משרד החינוך, יסודי-האגף לחינוך קדם; אילן-אוניברסיטת בר, גן-צוות המיזם מרכז דע

mailto:dagankid@gmail.com

